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wdfredfUL4eildtaaeSALUTON AL
TUTMONDO

En majo 1940 la voĉo de nia gazeto
fariĝis silenta... La germana invado la-
vange trafis nian landeton kaj katenis ĉiun
liberan ide-e sprinwn; samtempe tirana
mano pli kaj pli premis kaj izolis nin,
Esperantistojn. La okupanto abrupte ri-
fuzis oficialan vivon al ni; tamen, jam en
la komenco de 1941 ni spite elclonis naci-
lingve nian organon, fakte realan kvan-
kam modestan ligilon inter obstinaj sami-
deanoj. Sed, post dek monatoj, la
« Sichcrheitspolizei » hazarde trovis ek-
zempleron de ĝi, enketis, postulis ekspli-
kon, tamen ne malkovris la sekurigitajn
havajojn, sed formale rnalpermesis pluan
manifeston de ekzisto... Malgraŭe, Tria In-
stituto plu aktivis, regule kontaktis kun
kernoj da aktivuloj kaj spezis, duin tiu
malhela periodo, proksimume 75.000 fran-
kojn!

Krome ni povis fieri, ke nia sekcio
« Paco kaj Justeco » ankaŭ kaŝe sukce-
sis vivi kaj eĉ kreski; tiamezure ke fine
de 1941 ĝi sukcesis kaj kuraĝis ekloni
4-6-paĝan multobligitan revueton kun va-
ria kaj interesa enhavo. Tiel, post septem-
bro 1944, kiam ni denove povis spiri li

-bere, restis 57 kernoj de aktivuloj en Flan-
drujo, restis fervoro en la koroj, restis
sanaj financoj en la Ligo.

En majo 1945, en nova, pli loga vesto
el antaŭe, « Fiandra Esperantisto » flugis
tra nia lando; ree ĝi portis en ĉiun flan-
dran urban kaj vilaĝon entuziasmon, ree
ĝi dissendis direktivojn, ree ĝi kolektis in-
formojn, ree ĝi instigis al ekago, ree ĝi
ligis je fortika fasko la flandran Espe-
rantistaron! Pasis kvin jaroj, sed nedetrue-
bie emerĝis nia optimismo kaj labor-
preteco!

Kaj nun plua paŝo estas farita : nia
organo transiras la naciajn limojn. Kiel
antaŭe ĝi atingas nellandrajn redakciojn
kaj legantojn. image ni vidas kiel nia re-
daktoro manpremas la unuan envenintan
Esperanto-gazeton, kiel malsekaj iĝas liaj
okuloj en tiu emociiga momento, kiel li
ridetis pro profunda ĝojo, kaj baldaŭ ni
ricletis kun li pro sento de kortu§a feliĉo,
ĉar ni « palpas » ke ĉie en la mondo
amikoj ĝojas kiel ni. Ne, Esperanto ne
agoniis, ne, Esperanto ne pereis : ĝi dor-
mis longan vintran dormon, ĝi aniasigis
novajn (ortojn, ĝi prepariĝis por la mor-
gaŭa definitiva ofensivo kies starto jen
okazas!

Tial, malproksima j redaktoroj, malprok-
simaj amikoj, iri hodiaŭ sendas solenan
saluton al vi, ja al vi, vasta Tutmondo!
Sciu ke la flandraj samideanoj jam veki-
ĝis, sciu ke ili etendas manon al vi, sciu
ke ili promesas sian viglan partoprenon
en nia komuna tasko, !ciu ke ilia ardo
egalas la vian, sciu ke ili staras mars-
pretaj!

Ni plene konscias ke la tasko estas
peza : materiaj baroj ekzistas, kaj ankaŭ
moralaj. Sed ĉu la abomena milito nlenl
ne demonstris lia senliman energion de la
homo kiu kapablan ĉion? Kaj ĉu tiu sama
energio, laca jam de detruo kaj de morto,
ne fruktodone servi povas humanan ide-
alon konstruante Paco-Palacon?

Ni klare parolu kaj decidu : harmonia
streĉo kaj kombino de fortoj estas nepra
kondiĉo de progreso.

Ni ne diskutu plu : ek al i'laboro! Ĉiu
plugu propran kampon, kaj, ĉiufoje kiam
eblas, etendu manon al la najbaraj plu-
gantoj. Tia sinteno estas la vera sami-
deana kiu vekas la vivigan fajron kiu ple-
nigu nin ĉiujn : la venko venos, se ni vere
ĝin VOLAS! Antaŭen, samideanoj, vivu tiu
verda fronto, vivu la realigo de nia homa
idealo!

D.ro T. KEN.

(.Onder deze titel verscheen 14 Aug. j.l.
in. 'de Amsterdamse uitgave v.an « Het
Parool » een artikel van .de hand van Prof.
Ci. Rolkestein, die gedurende de o•orlogs-
jaren als Minister van Oindc•rwijs in. En-
geland vertoefde en thans optreedt als
adviseur van zijn, huidigen opvolger. Dit
artikel heeft in Esperanto- en onderwijs-
kringen sterk de aandacht getrokken en
nogal wat stof den opwaaien. in vroe-
ger jaren spraken we, bij het lezen van

- v.rhalen over een retrzenustang  in een of
ander meer in. de Schotse Hooglanden
en dergelijke van « de komkommertijd ».

Tas er niet het soms wel gezegende ge-
brek aan ruimte tegenwoordig ie. de pers,
ik zou geneigd zijn. dit woord opnieuw
uit de pen te laten vloeien. Er is meer dat
iet daarvan weerhoudt. Ofschoon de
naam Esperanto niet Voorkomt in het
hete artikel van Prof. B., zullen vele
Esperantisten en medestanders even het
gevoel hebben gehad, of ze een klap in
hun gezicht kregen. Noch de schrijver,
noch de redactie van. « Het Parool » zul-
len dit bedoeld hebben.. Dat neem ik
gaarne aan.. Temeer omdat bij nadering
zien` het art;tk•el ten dele, ja ik zo u zelfs

zeggen het hele artikel, een uit-
stekende be vestig Mig en versteviging is
van hal door ons steeds verdedigde stand-
punt. Allereerst krijgen we immers een
volmondige instemming met onze reeds
zo lang verkondigde mening, dat een
wereldhulptaal nodig is geworden, nu en
onmiddellijk. We wisten het allang, maar
nemen met genoegen. kennis van deze rui-
terlijke erkenning. Dat is  al heel. wat ge
wonnen. Heit komt er nu alleen maar op
aan, welke of wat moor taal dat zal zijn.
Dat was altijd en is nog bijzaak  voor ons
Esperantisten. Wij hebben gemeend, dat
het Esperanto in een bijna 60-jarige erva-
ring bewezen heeft daartoe de aangewe-
zen taal te zijn en zijn nog van die ge-
dachte, maar... we hebben ook steeds
verkondigd, dat het Esperanto het veld
zal ruimen voor elke betere op•lossim.g
van dit veel-omv -atte.nde probleem. En ook
dat zeggen we nog. Of daar dan kans op
is? Och, we geldoven het niet, anders
zouden we ons immers met hart en ziel
wijden. aan eert verloren zaak. Idealisten
zijn we wel', maar utopisten niet.

Eén onzer argumenten was altijd  : Geen
enkele levende nationale taal kan als we
reidhtulptaal worden voorgesteld, omdat
dit een bevoorrechting van één land  zou
veroorzaken op politiek, oommercieeil en
cultureel , gebied, die andere volkeren nooit
zullen , goedkeuren. En wat Prof. B. ons
nu heeft verteld van een bijeenkomst van
een aantal regeringen in :ballingschap in
Londen, bewijst zoo heerslijk juist de ge-
grondheid van onze argumentatie. Letten
we. op plaats en. tijd van samenkomst
en op de medespelers in deze kwasie-
internationale bijeenkomst, dan zal toch
wel; geen mens ter wereld een andere
uitkomst hebben verwacht.

Een verblijf van! een paar jaar in Enge-
land, 'afgesloten van de overige wereld, a1
of niet .bewust beïnvloed door gevoelens
van erkentelijkheid heeft zijn werk wel
gedaan. Dat de invloed zó sterk zou
zijn en de gevolgen ic-) tastbaar, hadden
we niet verwacht en bewijst nog eens
weer, hoe goed gezien het was in oor -
logstijd! te waarsdhuwen tegen de indrin-
ging van 'Duitse taal en cultuur. In
steeds aangroeiend en feller wordend ver-
zet hceftf ons volk gereageerd op deze
penetratie. Zullen we nu met een Engels
sausje overgoten worden? We erkennen

gaarne, dat er op het ogenblik een rage
heerst om Engels te spreken en Cana-
dees te doen. Maar we geloven ook,
dat de 'kentering at 'komende is. En aan
onze ze+fstandigheid als volk kan een van
boven af in de hand gewerkte verengel-
sing veel kwaad doen. Daarvoor hebben
we niet vijf lange jaren geleden. We wil-
len ons zelf zijn. De kleine staten moeten
zich bewust worden, dat de invoering van
een werkelijk neutrale hulptaal hun zelf-
standigheid zal schragen.

Hoever de begoocheling wel ging, be-
wijst toch wel, dat Prof. B. onder een
internationale commissie blijkbaar heel
iets anders verstaat dan wij dat tegen -
woord:g doen, gezien de zaak waarover
het zou gaan : een wereldh•u •ptaal. We
dachten, dat in deze de 180.000.00() Rus-
sen. (volgens de - « Da ily H eraad: » van 31
(okt. lil. spreekt Stalin geen' Engels en
waren zijn. eerste woorden. in het Espe-
ranto tot Churchill gericht) en de 400 mil-
lioen Chinezen toch een woordje mee
zouden moeten spreker'; in Midden- en

Por nia medito
« Apud Bloemfontein estas gran-
da rnonumento por honori la
26.000 virinojn kaj infanojn kiuj
mortis pro multaj suferoj en la
anglaj punka.mpoj; kampoj iam
egale malbonfamaj kiel nun Bel-
sern kaj ceteraj. »

« Afrika Voĉo » (Pretoria ),
N" de aŭgusto 1945.

Flanke de niaj simpatioj, ni havas de-
vojn, kiujn al ni trudas nia Esperantis-
tero.'. •Devo kredi, ke neniu popolo havas
la monopolon de 'la civilizeco, de la kultu-
ro aŭ de la humaneco... Devo kredi, ke
neniu popolo entute havas 9a monopolon
de la barbareco, perfideco aŭ stulteco...

Kiam centmiloj ,da 'homoj •kuos en ha-
taltomboj kaj la ruinoj ĉe la venkitoj kaj
la venkintoj atestos pri la teknikaj p!li ol
pri la moralaj progresoj de nia civilizeco,
tiam oni venos al iu solvo, kaj tiam, mal-
graŭ ĉio, la internaciaj rilatoj l:giĝis , ĉar
super la nacioj estas tamen io...

• Se sur la nunaj ruinoj ni volas konstruu
novan domon, oni bezonas tiajn laboris-
tojn, kiujn ne timigos la malfacilajoj de la
rekenstruado. Tiaj la•boristoj estos la di-
versnaciaj elitoj, kiuj sen antaŭjuĝoj 'kaj
en spirito de reciproka toleremo, altigos
siajn rigardojn super la horizonto de la
i,andolimoj naciaj, kaj konscios pri harmo-
nia civilizeco, sufiĉe larĝa por - enteni ĉiujn
naciajn .kulturojn, sufiĉe tolerema por kon-
sideri ilian diversecon kiel bonfara nece-
saĵo. Tiuj ltaboristoj ne malŝatos la mili-
ton; ili. ĝin deklaros al la sistemo, kiu per-
mesas kaj kaŭzan tiajn huĉadojn; ili ĝin

door : P. W. BAAS,
Voorzitter van het bureau

« Esperanto bij het Onderwijs  »

Luid-Amerika overheerst het Spaans.
Wat • die Londense commissie blijkbaar
geheel. over het hoofd gezien heeft, is de
eerste eis, die aan een wereld:hutptaal
moet worden gesteld:, .n.d. dat ze voor
ieder normaal mens gemakkelijk aan te
leren moet zijn.

Engels is niet gemakkelijk. Moge dit
van de spraakkunst nog gezegd kunnen
werden., zeker geldt dat niet voor spéll1ing
en idioom. Dit .bezwaar heeft reeds een
soort vereenvoudigd 'Engels doen ont-
staan, waarvan een Engelsman zegt,
dat voor hem de grootste moeilijkheid is
om dit te • vergeten, wat hij niet mag
weten. Ik kan• er hier niet uitvoeriger op
:,n gaan, maar ik acht het betreu.renswa.ar-
di•g, dat in deze tijd men nog loopt te
zoeken , naar de oplossing van een vraag-
stuk, die kant en klaar en voor 't gebruik
gereed ligt.

Nog altijd gaat verreweg de grootste
helft van onze kinderen zonder noemens-
waardige talenkennis de wereld in, waar-
door ze verstoken blijven van een stuk
levensgenot, maar ook van een Levens-
behoefte, waarvan de laatste jaren maar
al te duidelijk de noodzaak hebben doen
gevoelen.

Ik wil eindigen met een aanhaling van
den Engelsen dichter en sierkunstenaar
l'i:lliarn Morris, die ik vond in « Het kleine
Land en zijn groote Schoonheid » van
Dr. Henri Polak : « Elke nieuwe zaak, aan
welke oompronkelijke denkbeelden ten
grondslag liggen, doorloopt vier phasen :
1. De mensen Lachen er om en bespot-
ten haar; 2. Vele mensen bestrijden,
doch andere omhelzen haar; 3. De meer-
derheid is haar toegedaan en zij wordt
verwezenlijkt; 4. Niemand begrijpt, dat
het ooit anders is geweest. »

deklaros al la antaŭjuĝoj, al la krudaj in-
stinktoj, al ĉilrj hontoj, kiuj senhonorigas
la homaron kaj kiuj restos ĉiam sufiĉe
multaj por ke la estontaj generacioj ne
timu malfor.tigan ripozon.

Esperantistoj, estu la embrio de tiuj
estontaj elitoj. Por inde plenumi nian tas-
kon, ni konservu nian idealon kaj ne lasu
nin subprem•i- de la rualespero aŭ de
bedaŭro.

La veran progreson ne kreis la homoj,
kiuj genufieksas antaŭ ĉiuj akceptitaj ideoj
kaj blinde sekvis la popolamasojn. nin
kreis ka homoj kun forta konvinko, kiuj
sciis renversi la antailju •ojn kaj transfor-
mi la opiniojn.

H. HODLER (5.1.1915).
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OBSERVOJ
MANIOJ.

Kiel ĉiu popolo ankaŭ la verda posedas
siajn maniulojn... Tuj post la denova al-
laso de Esperanto en la poŝtrilatoj, mi ri-
cevis entuziasman esperantlingvan leteron,
en kiu tenis pri la Fundamento, la Hinino,
la Majstro, l'obstino, la pacienco kaj la
venko. Sube de l'skribajo troviĝis la
ESPERANTIGITAJ nomo kaj adreso de
l'sendinto.

Tiu letero memorigis al mi mian iaman
polemikon kun la sinjoro prezidanto de la
« Zutnaja Societo Esperantista », kiu mon-
triĝis varma adepto de la esperantigo de
ĉiuj geografia j nomoj senescepte — en-
kluzive Zoetenaaie.

Ĝí memorigis min ankaŭ al la brava
samideano- butikisto, kiu antaïunilite ven-
dis i. a. tolajn subvestojn kaj propagand-
cele sur ĉiun vendotaĵon stampis verdan
stelon kaj le belan devizon « Per Espe-
ranto al Mondpaco ». Al la fakto ke mi
estis lia kliento, mi dankas mian heroan
konduton duin la pasintaj jaroj, dum kiuj
mi kuraĝe spitis al la Gestapo, fiere por -
tanta nian insignon — sur la kalsono.

La verda maniulo ne estas nova speco
de « homo sapiens », ĝi ekzistas de pra-
ĉiam. Aŭskultu, kiel en sia junia numero
de la jaro 1914-a « Germana Esperan-
tisto » konsilis al ili sin vesti :

« Verda estu la dapelo,
Verda estu la mantelo,
Verdaj estu viaj ŝuoj
Kaj de ('pantalon' la truoj! »

Nenio nova sub la suno....
PIK.

« ORVALO ».
Voor ons ligt het eerste n uni m•er van dit

nieuwe tijdschrift, orgaan van het « Orga-
nisme voor Aligemeene Ontwikkeling ».

« Het aanwakkeren van het esthetisch
gevoed! bij ons volk, naast het vereenigen
van alle i, ntellectueelen en de naar ont-
wikkeling strevende arbeiders », zóó
wordt in 't eerste nummer het doel kern-
achtig geformuleerd. Vaste medewerkers
zijn: Johan Daisne, Willem Elsschot, Frits
Francken, Tony Heidekens., Dr. T. Ken
(voor ons lang geen onbekende!), Hen-
drik Prijs, Gerard. Schapook, Gerard Wal-
schap; Hugo Walschap, enz.

« Orvalo » brengt een nieuw en sympa-
thiek geluid en , blijkt oren oog te hebben
voor alle problemen, zooalls 0. a. blijkt uit
het « Esperanto-hoekje » dat we in het
eerste nummer aantreffen en waarin
Dr. T. Ken aan 't woord is. Blijkbaar
geldt het hier een bestendige Esperanto-
rubriek in dit omvangrijk tijdsch•rvft.
(Losse :nummers kunnen worden. besteld
door het storten van 10 fr. op postreke-
ning 4851.30 van « O•rvalio », Mandelstr. 9,
Mechelen).

WAT IS TAAL?
« De taal — zegt Otto lespersen in zijn

Ontwikkeling en Oorsprong van de Taal
.-- is nu eenmaal geen. natuur-object en
zoodra we inzien dat de taal mensche-
lijike werkzaamheid zeggen wil — werk-
zaamheid met het bepaald doel zich on-
de:rling ins verbinding te kunnen sted'len• ---

dan zien we niet altleen de mogelijkheid
om de talen en hun bestandideelen naar
hun verschillende waarde te schatten en
ook in hoever men daar het recht toe
heeft, maar dan wordt olie daardoor ook
een criterium aan de hand gedaan, mis-
schim wel twee : de inhoud, de omvang
van de mededeeling zoowel als het gemak
waarmede die geschiedt die taal en die
taalvorm staan vooraan, welke met de
eenvoudigste middelen het best het doel
van de mededeeling bereiken  ».

DE PLAATS VAN ESPERANTO.
in het licht van dit :gezaghebbend oor-

deel is het niet van belang ontbloot na te
gaan welke- plaats Esperanto bekleedt op
het gebied der woord-economie.

H. E.Boord heeft nagegaan hoeveel
woorden werden vereischt om een bepaald
stuk (hier het 13e hoofdstuk uit den eer-
sten brief van den H. Paulus aan de Ce-
rinthië•rs•) uit het Nie•u.w Testament te  ver-
talen. Hier volgt zijn bevinding :
De vertaling in, het Esperanto

155 woorden.
De vertaling in het Russisch

190 ■voorde:n.
Het origineel: in het Grieksch

199 woorden
De vertaling in het Engels :h

269 woorden
13e vertaling in « Basic Engiish »

313 woorden
Het omslachtige « Basic », het zg. ver-

eenvoudigde ( ?!) Engelsch blijkt ook op
dit gebied de tegenvoeter te zijn van het
bondige, gevatte Esperanto.

* Fine de decembro 1943 mortis en
Sai.nt-Germa•n-en-Laye Prof. D-ro Leau,
ku:naittoro de la deta!lega scienca verko
« Histoire de la Langue Universelle ».
* Friedri•ch •llersiek, bonekonata Espe-
ranto_eld:onisto kaj redaktoro en Germa-
nujo grandparte perdis sian havaĵon pro
booiharde do.
* In!ĝeniero Paul! Tarnow, kreinto de la
grava ntondli.ngva arkivo en D(sseldorf
bone fartis en majo 1944. Gis tiu dato
1!ia unika dokumen•taro .ne multe suferis
pro la militcirkonstancoj.

Na de bepaling en den inhoud van de
phonefiek en de (< muziek » van Esperanto •

nagegaan te hebben, werden in de vorige
bijdragen! zijn phonetisch karakter en de
regel van den klemtoon behandeld. Thans
zou een begin kunnen gemaakt met de
eigenlijke uitspraak van  de klanken (klin-
kers) en de ge.ruische•n (medeklinkers);
nochtans zuilen voor afga anctelijk eeniige
bepalingen en wat documentatie samen-
gebracht worden.

Alphabet : De spraakgeluiden van het
Esperanto worden, zooals in de andere
talen, geschikt ien een bepaalde orde; zoo
bekomt men : a, b, c, Ĉ, d., e, f, g, f,
h, h i, j, ĵ, 'k, I, nr, ni, o, p, r, s, ŝ , t, u , u ,
v, z. Wijl men de letters noemen., voege
meng althans aan de ime•ekhnkers, een -o.

Rede Privat : deze rede, waarvan reeds
gewaagd werd, heeft natuurlijk een docu.-
mentaire en « historische » waarde; zij
werd uitgesproken: door Dr. Privat, die
veel: omgang had gehad niet Dr. Zamen-
hof, te Danzig, in 1927 en zij werd overi-
gena opgenomen (gram'ofoonpla•at « Er-
gort », Berlijn). Om die reden  en• ten einde
hare inhoud te kunnen. `octscn aan de
thans gehuldigde principes, lichten wi•j
haar uit « Tra ta Lahirinto de la Grama-
ti^ko » (1) en geven haar hieronder vol

-ledig weer :
« Tre estimata aŭdantaro!
Hodiaŭ •mi estas petata, doni al vi kel-

kajn klarigojn: pri la maniero elparoli espe-
ranton korekte :kaj elegante, se eble.

Al tiuj demandoj jam iDro Zamenhof en
Boulo:gn•e-sur-Mer dum la Unua Espe-
ra.nto-Kongreso• respondis. Pari la vokaloj
dŭ diris, ke ni clparolu ilin malfermite, same
kiel la stavaj kaj la itala liii,gvoj, do a, è,
ó, u.

Speciale necese estas atentigi pri è kaj ó,
kiujn kelkaj espera:ntistoj ne elegante kaj
ne tute korekte ,elp•arolas fenmite, ekzem-
ple, jee anstataŭ je, hoomoo anstataŭ
nomo. Dro Zamenhof elpa.ro l is hómó, pór,
fór, bona kaj li ne diris : bouna, !i ne

VERDA KRONIKO
* En Amsterdam okazis• la 6-an kaj
7-an de oktobro pasinta plensukcese la
unua postmilita kongreso de la F•ederacio
de Laboristaj Esperrantistoj en la regiono
de la nederianda lingvo. N.L.E. rnomente
jam nomhras denove 3(XWI membrojn kaj
ŝajnas survojo al haldaŭa reakiro de la
antaŭ milita pozicio, kiam ĝt arigis preskaŭ
5(XX) esperantistojn en Nederlando kaj
ankaŭ en Flandrujo. La venonta kongreso
de F.L.E. okazos dum Nasko en Alkmaar.
* La Belga sekcio de « Féderation Es-
pérantiste du Travail » (F. E. T.) kongre-
sis la 23-an de septembro en Bruselo. La
kongreso i. a. decidis akceli l a unuiĝon
de la esperantistaro en Belgujo. La unuaj
tiucelaj klopodoj provos atingi tia unuiĝon
de la flandraj kaj valon•aj laboristaj
esperantisto j.

* Internacia Esperanto-Ligo ne plu ak-
ceptas .MA por la kuranta jaro. Interesuloj
povas ankoraŭ aliĝi por 1945 kiel MJ
(membro kun jarlibro) pagante 35 fr. al
po•ŝtk•anto 4109.91 de ĉef•delogito G. van
den Bostiche, Oostenstraat 26, Antwerpen.

Por 1946 I.E.L. klopodos eldoni sian
organon ĉittmonate. •La kotizoj estos : MJ
50 fr. kaj MA 100 fr.
* Sennaciulo, la organo de « Senna-
cieca Asocio Tutmonda » (S. A. T.) re-
aperos en januaro venonta. Adreso de
redakcio kaj administracio : 67, avenue
Gambetta, Paris 20.

* La dua eldono de la bonekonata
Plena Vortaro de Esperanto eldonita de
S. A. T., elĉerpiĝis. Nun prepariĝas, sub
kontrolo de Akademiano Prof. (i. Warin-
ghien, tria eldono kiu ampleksos almenaŭ
1(X) pliajn paĝojn kaj kiu plejverŝajne
aperos ilustrita.
* La <renerala Komitato de la Unuiĝo
de Marokaj Sirtdikatoj (C. G. T.) unua-
nime akceptis rezol,ucion, kiu postulas ke
ta instruado de Esperanto estu enkond'u-
kata en ĉiujn lernejojn.
* I,a 23-an de majo pasinta fondiĝis en
Bern societo kun kapitale de 5.000 svisaj
fra:nkoj, laŭnome « Svisa Internaci ,a Ser-
vo », kun celo antaŭenigi ia Esperanto-
movadon en• Svisujo kaj labori  sur kampo
praktika.

* S-ano H. Steiner, fondin ,to de la In-
ternacia Esperanto-Muzeo en Vieno kaj
eldoninto de « Aŭstria Esperantisto » suk-
cesis savi la va!lorajojn de Ia Esperanto-
muzen kiuj trovi;ĝas en lia 'keloj de la Nacia
Biblioteko.

diris : jees ais dee, sed jès, dè, komprè-
nèblè kaj ne kompreeneeblee.

Malfermu la buson larĝe kaj vi ricevas
la bonan elparolon de niaj vokaloj. Pri
i ,kelkaj hungaroj tro longe parolas kaj tro
fermite. Mi aŭdis ankaŭ e elparolata de
kelkaj hungaroj same : tre si:m•ilis tri dum

i devas esti kiel en la franca lingvo : trè,
kè, nè; tio estas la Zamenhofa ekzemplo.

Kompreneble oni povas varii iomete, sed
resto apud la modelo.

d_a konsonan.toj estas ĝenerale pli bone
elparolataj, tamen ankaŭ tic estas tre ne-
cese, ke ekzemple •ermanáj esperantis-
to] bone diferencigu inter bo kaj po, to
kaj do, so kaj zo : semi kaj zumi, dento
kaj tento, bapto kaj patro. Igor la madrno-
laj eksplodaj konsonaintoj tempo, patro,
semi, lia buŝo devas esti pli fermita, la
Sono devas elblovi kiel kano•pafo, duim
por la pli , milda, pli: dolĉa sana bela kaj
daŭri, la buŝo devas esti pli ma;ferrnita;
lia sono devas veni pli lange, pli daŭre,
jadi milde.

Al lia slava] ,esperaritistoj mi rekomen-
das ne aldoni j post la konsonantoj; ne
diri ekzemple : tjempo aŭ nje, sed tempo
kaj ne, tute klare. »

Klinkers: uien  noteere dat, in beginsel,
zij kort lang, ook open-gesloten kunnen
uitgebracht worden. De lange-korte uit-
spraak hangt wel af van de accentuatie,
doch deze beide begrippen dekken elkan-
der niet volledig: klemtoon is een zaak
van energie en toonhoogte, bij lange-korte
uitspraak geldt het den duur, wat bizon-
der wordt aangevoeld bij een niet te snel
gesprek. Met heit open-gesloten- karakter
(vasteco), duidelijk te ondersch.eid'en van
lang-kort ,is geen duur meer gemoeid,
maar vel de « kleur ».

Medeklinkers: daar een: grondige studie
wordt nagestreefd, moet men weten dat
de spraakgeluiden, die enkel door stem
of trillingen van de stembanden warden
teweeggebracht, klinkers heeten, terwijl
de med;elklinkers of g•eru•isehen een afslui-
ting of vernauwing van het aanzetstuk
ve.reischen. .Men zal' dan een onderscheid
maken naar de plaats waar het geruisch
ontstaat (estiĝloko) en naar de wijze
waarop bet gevormd wordt (estiĝma.nie-
ro) ; men kan de geruische•n ook beschou-
wen, van het standpunt van de aan- of
afwezighei d van triŭtingen. van den larynx
en hen rangschikken in stemhebbende
(voĉaj) e+n sternlooze (senvoĉaj).

Naar de plaats van ontstaan treft men
aan , :

1) lïpgeruischen (tipaj :konsonantoj) : p,
b, f, v.

2) tandg eruischen (dentaj •konsonan-
toj) : t, d, s, z, c, dz, r, 1, n.

3) tandvleesohgeruischen 	 (gingivaj
konsonantoj) : ŝ, j, ĉ,

4) hardverhemelte geruischen (padataj
konsonantoj) : j, nj.

5) zachtverh:emelte geruischen (velaj,
gorĝaj konsonantoj) : k, g, h (ook de n
van ge.nk).

t) stembandgeruischen (•laringaj kon-
sonantoj ): h.

Naar de wijze van ontstaan:
1) ont•ploffingsgeruischen 	(eksplodaj

konsona ,ntoj) : p, h, t, d, k, g.
2) schuringsgeruischen (firotaj konso-

nantoj) • f, v, s. z, ŝ , Ĵ, j, h, ih.
3) ontploffing - sc!htrrings geruischen

(eksplodaj- frotaj konsonantoj): c, dz, ĉ, ĝ.
4) neusgeruischen• (nazaj konsonain-

toj) ::m, n , nj, (ook n van genk).
5) rateilgeruischen (fluaj k onsonantoj ) :

1, r.
Naar de stem:

stemloos zijn: p, f, t, s, c, ŝ, ĉ , k, h, h.
stemhebbe .nd zijn: b, v, d, z, •dz, j, g, ĝ,
j , lit, n, r,

T. v. (3.
1) reeds aangehaald, blz. 15-16.
2) zie voor meer détails: Plena Graana-

tiko de Esp., reeds aa.ngeha.add, blz. 25-27.
OEFENING 6.

Hier volgen, ter omzetting in 't Neder-
landse!' (A) en in 'tEsperanto (B), korte
opgaven. la ons volgend nummer publi-
ceeren wij de ntodelvertali,ng, met aand,u•i -•
ding van mogelijke varianten en opmer-
kingen, naargelang zij uit de ingezonden
oefeningen nuttig blijken:.

De oefeningen worden talrijk ingewacht
langs de redactie om.

L. \V. — Wie persoonlijk zijn werk ver-
beterd terugverlangt, verzuime niet  een
zegel voor antw000rd in te sluiten.

Komaan, de gelegenheid :gretig te haat
genomen! Aan 't werk!

A) La letero de Marja :
« Mien, Amiko, vi kara, karega, Vi, pli

bela duopo de mia animo! Adiaii ! Kaj ne
ikoleru, ke mi senki•se forku•ris• de vi. Mi
tiel sentis, ke mi estus morti!nta inter viaj
brakoj kaj mi devis pensi pri miaj mat-
sana patrineto kaj kvar preskaŭ orfaj ge-
fratoj. Pardonu min!

Pro la instruo, pro ;a konsola hele sento
akceptu mian profundan larman dankon
kaj estu konvinkita, ke via disĉ.ipli.no g^ar-
do)st4aroS ĉe la stelhava koro de kio Pang
ĝis la lasta bato de sia propra koro.

La dia favoro akompanu viajn paŝojn!
Adiaŭ, amiko! (,is. tŭmbo anime via:
Marja. » (Eil « La verda Koro » de J.
Baghy, blz. 75.)

13) Zinnetjes:
1. Dit meisje is beminnenswaardig om-

dat zij zeer schoon is, omdat zij een goed
hart heeft, en zeker omdat zij veel geld
bezit.

2. Ik werd geboren in een kleine stad.
3. Toen Adamson geslagen werd door

de sterke juffrouw, werd hij bleek en viel
zijn sigaar uit zijn mond.

4. Zeg geen domhcd.en!
5. Waarom lacht hij? Omdat hij schat-

rijk is!
6. Mijn broer woont niet in een dorp;.

nochtans is er een hof vóór zijn huis.
7. Van ons allen is hij de moedigste.

VERTALING VAN (OEFENING 5.
a) Dief en Rechter.

Rechter: Waarom hebt ge enkel de
koopwaren weggenomen en het geld
(achter) gelaten?

Dief: Ook U (1), Heer Rechter, verwijt
me dat, zooals mijn echtgenoote. (Uit
« u vi altdis tion? » van S. Oren kam p-
Kornfeld, blz. 25).

Hij kent hein niet.
— Proficiat! lk hoorde dat gij. een goe-

den post in een bank hebt gevonden. Ge-
wis omdat gij den bestuurder kent.

— Ja. Gedeeltelijk omdat ik hem ken,
en gedeeltelijk omdat hij mij niet kent.

bato : (1) En la .Esperanta teksto, lalt
tria « ankaŭ » havus pli ĝustan lo-
kon antaŭ « Vi », ĉar estas la juĝisto  kiu,
same kiel la edzino, riproĉas; tial tri pro-
p•.nis la tradukon kia supre.

B) Iun nokton, ŝi krei ĉiuta.ge sentis sint
rompita (1), ŝi eniris sian -dorm•oĉambron.
Estis printempa nokto; kaj antaŭ ol e.ndŭ-
tiĝi ŝi ankoraŭ apertis (2) la fenestron',
por enspi•ri l.a freŝan noktan aeron. En Ia
alen, malantaŭ d.a domo, pendis (3) kaŝa
(4) murmuro de junaj folietoj. Kaj tra
arboverto (5) la luno rompite brilis. Si
mortl'acis, sed ŝia havis tempon, tii lernis
ne plu vivi tro rapide. Tiam, neatendite
venis lumo. La krepusko arĝente blanki-
ĝis. Si rigardis supren. La tune) superris (6)
la arbojn. Kaj ĉirkaŭe de tio ta ĉielo staris
milde (7) kaj vasta. Kaj subite ŝi vidis
sin mem en tin ĉielo, ŝi aŭdis: la arbojnnee,stri (8) en tii (9). Kaj abrupte ŝi mal-
kovris ke ŝi retrovis sian infanan animon
kaj ĉion profunde simplan ` kiu (10) an-
koraŭ pelis en ĝi; kaj ŝi estis intime -,
.profunde-feliĉa. (El « La blanka domo en
la krepusko », novelo de A. Van Hooge-
bemt.)

Netoj : (1) of : senenergia, senkuraĝa;
(2) ook: malfermis. (3) of: ŝvehis. (4)
ook: sekreta. (5) of: arbosupro. (6) ook:.
devi;ĝis super, supreniris super. (7) of:
dolĉa. (>i) of: muĝeti. (9) ne « si »: la
refleksiva pronomo resendas al la kaŝa
suhpropozicio (la arbojn, kiuj flustras) ;
tie oni resendas al subjekto de la ĉefpro-
pozicio (ŝi aŭdas) : tial « si » estas eraro!
(1) ne « kio » : kiam ĉ:o (ankaŭ :o, tio,
nenio) estas akontpanata de adjektivo, la
rilatpronomo estas kiu.

La Redakcio respondas: Pri la ekzerco•
do' aŭgusto (n° 4).

La traduko de la teksto el• la Esperanta
estis preskaŭ perfekta.

'La teksto ed• « Vadertje Musset », de-
E. Claes:

denerale:
Ik kon niet oordeelen of: tenas pri ne-

rekta demando kaj pro tio la uzo de « se »
estas' eraro; ĉu estas deviga.

geleidde: kelkaj skribis « gvidis »; kon-
duki ŝajnas pIi oportune, ĉar ne estas sub-
strekata la vojo irota, sed nur la helpo en
la irado;

was, geleidde, ondersteunde: preskaŭ
ĉiuj tradukis : estis, kondukis, suhtenis.
Sendube la juĝado okazis en, la pasinteco,
sed la sekvanta demando (tie ĉi nerekta)
estis aktuala, estanta. Vidante la maJ:junu-
len kaj la knabon, li juĝis (ni « rektigas»
la demandon) : ĉu estas (tiumomente:
nun) la maljunulo, kiu kondukas (tiumo- ,
mente: nun)...ĉu Ia knabo subtenas (tiu
momente: nun.). L)o . as!

hij had andere makkers gevonden: tro-
vis, « faris » ŝajnas al mi tute erara, ĉar -

iel n•ederlam•dismo).
op een eenderen voet raken niet: la tra-

dukoj estis tre diversaj, kelkaj pli malpli
ĝustaj, aliaj nekorektaj (tute unuiĝi kun),
asinrilĝi .kun; fari en harmonio (?), bo-
nege rilat:iĝ.i , agi tute alie kun (?) ; ĉu
an.kaii la Studantoj ne opinias la propo-
nitan (tute intimiĝi kun) esprimon plej ko-
rekte okaj bela?

Al diversaj:
A. kaj M. W., Breedene a/Zee; E. D. B.,

Assebroclk-Brugge; N. S., St. Ama.nds-
berg-Gent : mi •resendis vian « taskon »•
kun nestoj.

Verda: la dekurivan knabon; evidente
« dekunujaran »; Collot posedis anko-
raŭ...: laŭ mi, « konservis» estas pli •us-
ta. Por aliaj rimarkigoj, vidu supre la
ĝene•ralain notojn.

Rimarko: Unu b•onegan taskon: (kiun ni
ricevis maŝinskribita sed sur kisi mankas
adreso) ni beda•ŭri:nd.e. ne povis resendi.
I,a ensendinto bonvolu sin konigi al la re-
dakcio!

LA STUDANTO
DE PHONETIEK (IV)



NOVAJO ! 	NOVAJO !

Sep Vangofrapoj
de K. ASZLANYI

el la hungara tradukis L. Spierer.

Distra romano el la vaste konata kaj
ŝatata Epoko-serio kiun vi avide legos!

PREZO : 30 FRANKOJN

plus sendokostoj.

FLANDRA ESPERANTO-IN'STITUI'U

P. van Humbeekstr. 3, Brussel-West.

MIJN OEDACH T E
(MIA

Lua. Laz.

PENSO)

Zamenhof (1859-1917)

Op een avond als- een zegen,
's Zomers, ver van 't stadsgewoel,
Zingt een meisje zacht ons tegen,
't Lied der -hoop, zoo vol gevoel , .
't Lied van een gebroken leven
Zingt zij droef vol medelij,
En mijn oude wond gaat beven,
Bloedend weer en pijnend mij.

« 0 wat bent U toch zoo stille,
Droomt U, zeg me wat u schort.
Is 't misschien een schoon idylle
Uit uw jeugd die levend wordt? »
Kon ik 't zeggen? 'k Moest wel spreken
Zonder tranen, zoo 't me docht,
Tot een meisje, op haar toeken,
Bij de rust, na zomertocht.

0 mijn pijnen en mijn smarten,
O mijn hoop en mijn gedacht,
Hoeveel offers heeft mijn harte
U niet reeds in stilt' gebracht!
Wat mij 't liefste was op aarde
Legde ik, met betraand gezicht,
U mijn jeugd, als hoogste waarde,
Op het altaar van den plicht.

Naar het leven gaan mijn wenschen,
'k Voel ze brandend in mijn borst,
.k Zoek de vreugd bij jonge menschen,
'k Voel in mij een eeuwigere dorst.
Als mijn streven en mijn (verken
Slechts het lot mishaagt en tart :
Dat de dood imij kome merken,
Toch in hoop, maar zonder smart.
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ESPERANTO-DICHTERS
in vertaling

RAPORTO PRI LA
ĜENERALA KUN VENO
La unua postmilita ĝenerala kunveno de

la flandraj esperantistoj okazis en Bru-
selo la 3(.?-an de Sept. pasinta. Konside-
rante la malfacilajn voja cirkonstancoj,
ĝi estis ĉeestata en tre kontentiga ma-
niero kaj plimultnombre ol esperite. Dele-
gacion sendis : Aalst, Antwerpen, Blan-
kenberge, Brugge, Brussel, Gent, Heist-
op-den-Berg, Kortrijk, Mechelen, Oost-
ende, 'Turnhout kaj Vilvoorde. Ce la 'estra-
ra tablo sidis la kompletaj estraroj de
Flandra Ligo Esperantista kaj de Flandra
Esperanto -Instituto, escepte de -estra-
rano H. Wouters kiu sin senkulpigis letero.
La salonon ornamis la Liga flago.

La Liga prezidanto, D.ro T. van Gindcr-
taelen, en trafa alparolo gratulas la gesa-
mideanojn kiuj malgrai:i sortobatoj kaj
malfacilajoj restis ohstine fidelaj kiel
Flandroj povas esti. Plej gojiga konstato
estas ke forta kerno rezistis kaj staris
agpreta tiuj kian finigis la tragikaj jaroj
pasintaj.

S.ano Cortvriendt pli ,detalo memorigas
al tiu rmaihela periodo dum kiu Flandra
Ligo Esperantista kaj poste Flandra Espe-
ranto-instituto, kaj flanke de niaj sekcioj
« Paco kaj justeco », nenian malaktivis
malgraŭ formala malpernieso. Kun la paco
revenis la tago en kiu ni devas pristudi Ia
rekonstruon de niaj organizajoj.

Diversaj ĉeestantoj disvolvas ideojn por
revigligi sekcian kaj ligan vivon. Plej
urtia montriĝas la normala refunkciado
de la lokaj grupoj, la landaj centroj
estante jam plene aktivaj. Unua laboro
nun estu la organizado de kiel eble plej
granda nombro da kursoj, 'de ili .dependas
nia kresko. Montriĝts granda manko je
spertaj kursgvidantoj, tial paralele kun la
kursoj por komencantoj om organizu per -

fektigajn kursojn por jaraj Esperantistoj.
La libro-fako de F.E.I. baldat:t denove dis-
ponos pri taŭgaj studlihroj. La ekzatnena
komisiono denove ekfunkcios je la fino de
la vintraj kursoj.

« Paco kaj Justeco », sekcio Brugge de
Fl. L. E., akceptis organizi nian venontan
kongreson je Pentekosto 1 946 kaj tiel
renodi la tradicion interrompitan duni
6 jaroj.

« Flandra Esperantisto », pri kiu la
flandraj esperantistoj rajte fieras, krom
kelkaj personaj preferoj, guas la ĝeneralon
kaj entuziasman aprobon de la ĉeestantoj.

devas iri la fidela spegulo de la espe-
rantista vivo en Flandrujo kaj tiucele la
estraro alvokas al konstanta kunlaborado
kaj al senĉesa varhado por ke ri. povu
pliampleksiri.

Pluraj membroj akcentis la deziride•con
de konua agado kune kun aliaj Espe-
ranto-organizajoj rilate ,problemoj:n de
komuna intereso. La Liga Statuto antaŭ-
vidas tian eblecon per sia art. 3, kiu teks-
tas jene : « Rilate punktojn de ĝenerala
intereso la Ligo eventuale rajtas kunlabori
kun. alia(j) Esperanto-organizajo(j) ». La
starigo de la ekzameno komitato estis
paŝo en tiu direkto.

La kunveno pritraktas la eblecon de
propaganda agado en aliaj flandraj mc-
dioj. Nia agado en la flandra turista ligo
(V.T.B.) mon:triĝis tre efika en la pasin-
teco. Ni reprenu niajn rilatojn kun V.T.B.
kaj ĝin aniplesigu al aliaj flandraj imedioj.
En la loka radiostacio de Kortrijk S.ano
Merks jam plene aktivas. Gent i:n'klinas
sekvi tiun ekzemplon kaj Antwerpen a rt

-kaii faci:e estas varbota por nia afero.
Antair ol klopodi ĉe 'la landa sendstacio .ni
estu pretaj akcepti la kons•ekvencojn  cfe
niaj proponop.

Rilate la internacian t-movadon la kun -
veno opinias dezirinda akceli la reunuiĝon
de la neiitrala E-niovado. Ni apogu ĉiajn
klopodojn tiucele, restantaj dume tute sen -

partiajn rilate U.E.A. kaj I.E.L.
Sekvas ronddemando kiu estigis intere-

san ideintcrŝanj on. La estraro respondas
demandojn de la delegjrtoj kaj insistas por
pli da cclkonscia kaj planita agmaniero
flanke de la sekcioj. (]i hedai"iras ke la
lokaj societoj neglektas agi laŭ la instruk-
cioj de la centro, instrukcioj de kiuj de-
pendas tamen gravaj rezultoj. Nia landa
organizajo deziras labori sub kontrolo de
la rninisterio de instrua-do. Ciuj necesaj
paŝoj tiukoncerne estas faritaj sed por ke
ni atingu tiun celon necesas ke niaj sekcioj
regule sendu al la centro duoblan ekzem-
p'.eron de ĉiu dokutnento ei kin evi•dentiĝas
nia agado: .presitaj inviti'loj kaj afiŝoj anon-
cantaj kursojn, paroladojn, festojn k.t.p.
kal ankaïr la koncernajn gazeteltranĉajojn.
Krome necesas ke el tiuj dokumentoj evi-
dentiru ke la lokaj societoj estas sekcioj
de Fl. I. E. Si ne deziras akiri ion de la
oficialaj instancoj ni zorge atentu tion  !

La prezidanto fermis la kunsidon dan-
kante ĉiujn delegitojn kaj akcentantc Ia
urĝan neceson de entuziasma sed laŭ-
plana laboro.

:. *

Dum la kunsido, laŭ iniciato de sekcio
Brussel, okazis honorigo al S.ano E. Cort-
vriendt, kiu duni la krizaj jaroj ne hezitis
preni sur sin la plej pezajn taskojn káj
ilin plenumis kuraĝe kaj modele, profito al
Ligo, instituto kaj loka sekcio. Al li ni i.a.

Dr. L. L. Zamenhof zelf was de eerste
Esperanto-dichter en zijn eerste gedicht
was « Mia Penso » (Mijn Gedachte »).
Hij wilde het bewijs leveren van de dege-
lijkheid zijner taal ook op dit gebied,
daarom bepaalde hij zich niet alleen tot
het vertalen van bekende gedichten, maar
schreef hij ook oorspronkelijk.

De zieletoestand van den vereenzaam-
de niet zijn grootsche taak dreef here er
toe zijn schrijnend jongelingsleed in zijn
toen. nog niet « officieel » geboren. taal te

EL «BULTENO DE S.A.T. - AMIKARO»
(Parizo) no de Aŭgusto 1945 : « La fama
franca airtoro Anatole France ne tiatis
Esperanton. En lia verko Les Matinees de
la Villa Saiid oni legas proksimume jeno.n :
« Via Es.pera.nto plenumas grandajn prak-
tikajn servojn.... sed };i ne naskibis el do-
loro aŭ el ĝojo. Estas' mekanismo kons-
truita de sciencudo. (;i ne estas la vivo !
Supozu ke vi staru, sufiĉe longe en dezerta
insulo, sola kun admirinda nupo, kies' lipoj
estas delikate rozaj... k.t.p., ke subite
ekaperu vera virino, eĉ sufiĉe nialbe'ta. Cu
al' la pup(} vi di•rektos viajn amajn paro-
lojn.? Via Esperanto estas la pupo, la
franca lingvo estas la vera virino... Mi de-
ziras ke miaj ideoj sin apogu- sur tiaj
vortoj kie korbatas la sentoj de niaj mor-
tintoj... Mi preferas mian aniatiiion, mra.n
karegan francan lingvon. »

Post la krea ,do de Espera-nto, Zamenhof
aniniigis la perfektan korpon de sia krei
taĵo : la pupo ne estis plu malvarma me-
kanismo, sed per la interna ideo ri fari-
ĝis sentplicn•a kaj vivanta ligilo Tion ne
povis scii Anatole France, tion pov as
sperti nur la veraj Es ,perantistoj! »

EL « INFORMA BULTENO » (provi-
vara organo de U.E.A. en Genève) ne de
julio 1945 : Novajo tre atentinda estas la
ripetitaj deklaroj de ia Brita 8efministro
pri la 'enkonciwko de la angla lingvo e•n la
in•ternaciajn• rilatojn kiel. helplingvo. Pli
pre.cize : de si•nrpligita formo de I'angla
lingvo, da tielnornata. Basic-English. Kia
estos 'la rezulto .ni povas jani nun diri kun
preskaŭ matematika certeco. Oni respekte
aŭskultas . la rekom ,en:do ,n de eminenta
ŝtatviro, kiu kun juneca ardo opinias dis-
tranĉi la gordian nodon de la m.ud.tding-
veco, sed oni rajtas dubi, ĉu la solvo pro-

ponita estas la solvo... Jam ne tolerinte
Ja superregadon politikan de unu nacio,
la popoloj .kiuj ne havas lia privilLegi:on pa-
roli la anglan .ting•von, ne sekvos la inviton
al . faritan. Lingva inrperialsmo estas
same kondanini:n•da kiel ĉia alia isrno  ti:as-
peca. Nia taktiko devas esti, atente sekvi
tiun ĉi provon trudi nacian: lingvon  kiel
internacian.

» Alia eksperimento grands;t'ida okazis
en. Gern m nujo. La alven° en tiun. ĉi landon
de kelkaj milionoj da mili'tkaptitoj kaj
laboruloj akrigis la lingvan problemon.
Kun la konata risfundeco germana, oni
provis solvi tiun ĉi problemon, organizinte
kursojn de germana í>ingvo laŭ plej mo-
derna maniero... De lingva kaj de instrua
vi:dpunktoj tiu ĉi aniasinstruado al anoj de
dekduo da lingvoj estas certe studinta
fenomeno. »

ŝuldas ke « Flandra Esperantisto » estas
inter la unuaj gazetoj kiuj reaperis en tuta
Esperantujo, kaj en formato kaj amplekso
ne neglektinda en nuba malfacila tempo.
La aplaŭdoj kaj la gratuloj de ĉiuj akorrt-
panis la florojn kiujn S.ano A. De Keyzer,
post kortuŝa alparolo, al li transdonis.

En apuda salono la libro-fako de F.E.I.
arangis libro-standon kiu vekis la genera-
lan intereson de ĉiuj ĉeestantoj.

G. DEBROUWERE,
(}en. Sekr. de Fl. L. E.

verbijten.
In zijn brief « Pri la deveno de Espe-

ranto » (Over 't ontstaan van Esperanto)
schrijft hij dienaangaande : « Verplicht
als ik was mijn gedachten en plannen
voor mijzelf te houden, nam ik nergens
aan deel en de schoonste tijd van liet
leven, de studentenjaren, gingen droevig
voor mij voorbij. lk beproefde sonis mij
in gezelschap te verstrooien, maar ik
voelde mij als een vreemdeling en. ging
heen. »

EN « LABORISTA ESPERANTISTO »
(Amsterdam), n' de Julio 1945, aperis
artikolo « Cu tutmonda 1)cmokratio? » el
kiu. ni ĉerpas : « Nun la homoj redeziras
la de•mokration, ili sopiras nian revenon
kun farigo de la eraroj el lia )iasinteco•. Jen
estas bela tianco por tiu pli justa regad-
sisteTno kaj... por Esperanto. Se la popoloj
efektive volas ,mem regi, se ili nlem voles
di:'rekti sian vivon, ili unue devas kompreni
unu 'la lian. Tute ne harmonias kun In
novaj ideoj, ke ekzemile en brita Hindujo,
lando dudekoble pli granda ol Anglujo,  fa
oficiala paiIam.enta lingvo estas la a•ngla,
komprenata nur •de intelektuiloj, kiuj kom-
paro kun la ducent milionoj da enloĝantoj
estas 'kv:azaŭ kelkaj akveroj en maro. »

EN « AMERICAN ESPERANTIST »
(New York), n , de Majo-Junio 1944, ape-
ris artikolo « Runiania Shiifoimi'o » en kin
W. Soizbacher rakontis pri propraj travi-
vaĵoj en la balkanaj landoj. EL ĝis ni ĉer-
pas : « En la hejml•ando de Pastro Andreo
Cseh, kaj en la aliaj landoj de Sudorienta
Eŭropo, la necesa de internacia lingvo
estas facile komprenata, kaj flue parolan-
taj Esperantistoj abundaas ĉie. Tiu regiono
ja estas vera lingva Babelo. Eĉ lia urbo-
nomojn oni devas lerni en du aŭ tri ling-
■oj, se oni ne volas perdiĝi. dum vojaĝo.
Kiel diveni, ekzemple, ke Gherla kaj Sza-
m•osiujvar estas la sama urbo kaj ke Sihiu,
H'ermannstadt 'kaj Nagyszeben estas ne tri
urboj, sed unu sola?

» En 'l'ransilvanio la babela lin.gvokon-
fuzo estas ne melpili granda ol en I3uko-
vino. En Ruman'ujo mt vizitis rumanojn,
hung•arojn, sek bero jrr, germanojn, jti dojn,
armenojn, potojn, ukrajnojn, rulojn: kaj
servojn. Mi faris publikajn pretegojn en
kvar lingvoj kaj en privataj konversacioj
parolis aŭ parolaéis dekunu lingvojn. La
angaa ne estis inter ili ! »

EL « COMPRENDRE » (Lyon), ne 'de
Aprilo-Junio 1945 : « Dure Pasko okazis
en Parizo kunveno por la unuiĝo ,de la
francaj Esperantistoj. Kreita estis la
« Uiitriĝo de Esperantistoj de Francujo kaj
'k'olon•ioj » (U. E. F.)... Laŭ la s•tatutoj
U. E. F. estas sekcio de « Internacia
Esperanto-ligo »... La komitato de nia
klubo aprobas la ,principon de ta unuigo,
sed pensas, ke la •du internacia] Esperanto -
asocioj devas esti traktataj tute egale,
atendante ke untriĝo ,estu efektivigata an-
kaŭ internacie. Konse ,kvence nia komitato
decidis kunvoki eksteror'dina•ran ĝeneralan
kunvenon kaj proponos l.a aliron kun la
jena rezervo : Ni provizore akceptas , la
unuiĝon, tian kia ĝi estas proponata. sed
nepre antaŭi,gante nian su•bskribon de nia
rezervo prila aliĝo , al 1. E. L., kaj petante,
ke oni organizu nacian k'oirgreson, por de-
cidi, ke arban tul,mondaj neŭtralaj orga-
nizoj esto samrajtaj. Ke U.E.F. do estu
sekcio nek de I.E.L. nek de U.E.A. Ni kreu
du fakojn. samrajtajn, unu por U.E.A.-
an•oj, .unu por I.E.L.-anoj. Nur tiel' ni atin-
gos u.nuiĝon. Ni krome esprimas. la dezi-
ron, ke la venonta internacia kongreso
estu komune organizata de i. E. L. kaj
U.E.A., por decidi pri ia tutmonda unui ro
de la Esperantistoj. »

EN « ESPERANTO INTERNACIA »
(j6 E. L.), n:' de majo-junio 1945, aperis
letero de Georges Avril el Nice kiu i. a.
skribas : « En. Nice nun intermiksiĝas
francoj, italoj, hispanoj, rusoj, angl,oj,
marokanoj, usonanoj, krom idiotoj kaj
ĉiusq)ecaj sentaŭguloj. Sur la stratoj aŭdi-
ĝas terura slango, kiu jam tiel' bone enra-
dikiris, ke kiam arogantulo parolas pure
la anglan., tra hispanan, Ja itlaalan ait eĉ lia
francan (sed tin lasta farigas pli kaj pli
neaŭdebla en sia pura formo) neniu tin
komprenas. Senerce, la .demando pri in-
ternacia lingvo pli kaj pli sin trudas, kaj
pli kaj pli la publiko interesiĝas pri Espe-
ranto.

» Jam en la ĉi-tieaj faboristaj niedioj oni
akcentas da neceson dle tia helplingvo.
Ekzemple, antaŭ du-tri semajnoj, ĉc la fino
de la fervojista kunveno, kiun ĉeestis pli
ol •milo, kiam la prezidanto demandis, ĉu
iu havas deziresprimon por elmeti, iu me-
kanikisto starus kaj firmvoĉe deklaris :
« A:prenon de Esperanto kiel internacia
lingvo, kaj tujan enkondukon en fa lern-
ejojTT de ĝia instruo ». Kaj anstataŭ ridegi.,
kiel , estus okazinta antaŭ 5-6 jaroj, ia tuta
ĉeestan•taro ap:laïrdegis. »

EL « DANSK ESPERANTO-BLAD », n°
de julio 1945 : « Per nia gazeto ni sendas
koran: saluton al tiuj samideanoj, kun kiuj
ia interrilato antaŭ 5-6 jaroj estis inter-
rompita, kaj ni ĝojas, ke ni ree povas
komenci krei kontakton kun ili. Kvankiam
la milito tuŝis ankair nian landon., ri feliĉe
ne tre grave vutrciiĝis. Plejgra.nidparte ni
povis fari niajn ĉiutagajn laborojn, kaj la
Esperanto-movadon oni ne tenis. Kompre-
neble nian laboron , malfaci•ligas la cirkons-
tancoj. Sed ni' povis labori, kaj nia landa
organizo ne inalg'randigis. »

« LA VERDA FLAMO » (Casablanca)
en sia n° de Aŭgusto 1945, represis la
artikoleton « Cu sanrideane?  » kian aperis
en lia junia no de « Flandra Esperantisto ».
El Ia sama numero ni citas : « La kontraŭ-
tiloj de Esperanto asertas ke  . Esperanto
estas lingvo komunista. Tiun. opinion  su-
pozeble kaŭzas la ekzisto de Esperantistoj
kiuj okupigas pri tiu ideo. Kompreneble
Esperanto esta nek speciale koinunista,
nek speciale socialista, nek entute- parti-
politika. Sed ĝi. estas kaj devas esti lingvo
utikgebla de ĉiu kaj oor ĉio. Ankaŭ la
« interna ideo » ne estas parti-politika sed
generale •ho'me. Por eviti malverajn aser-
tojn estas necese, ke 'la neŭtrala Espe-
ranto-mov'ado ne tendenen. unuflanke en
iu politika drirekto, sed restit neŭtrala
efektive. »

EN « THE BRITISH ESPERANTIST »,
no de Marto-Aprilo 1945, juna Esperan-
tisto skribas : « jam• konatigis kun kel -
kaj samideanoj. Neatendite mi trovis  Es-
perantan soldaton inter nia grupanara,  ni
kune vizitis la hejmojn de civilaj Espenaan-
tistoj en norda Belgujo. Mi estis surpri-
zita, vidante la vortojn « Eniru, bonve-
non ! » super pordo de dono, tutan serion
de -Esperantaj libroj en la montrofenestro
de ti•brovendejo, instruejojn de - lingvoj re-
klaniantajn Esperanton, 'k.t.p. Sendube nia
lingvo estis tie popuDara, antaŭ la ger-
mana okupado. t,is non estis rnalperme-
site porti la verdan stelon, kaj la societoj
estis nuligitaj. Sed la membroj restas...
kaj esperas rekomenci la aferon. Jen fe-
kunda tero! »

En la septembra-oktobra n° ,ni trovis
pri•pensin-dan konsideron : « Eĉ duin la
milito ni regule ricevis esperan;tajn gaze-
tojn ei sufiĉe ;multaj lan.doj... nojante pri
la nunaj signoj de revekiganta vivo, 'ni
tamen esperu, ke ni Tre reiros al la situacio
antaïtrnilita, kiam ĉiu tria Esperantisto
volis fondi gazeton se n perspektivo de
abonantoj. Multe pli bona estas keilkaj
fortaj kaj gravaj gazetoj, ol centoj da ga-
zetetoj efeni•eraj.

Opinies over
Flandra Esperantisto '

« Ook in België heeft de Esperanto-
beweging eieer vorm gekregen, en welk
een ! Flandra Esperantisto verschijnt van
'l lei af weer regelmatig in groot formaat,
met gegevens uit het buitenland en een
schat van inlichtingen over een levendig
organisatieleven ! »

Laborista Esperantisto, 1.10.45.



NUMMER 6 (136) - PAGINA 4
	 FLANDRA ESPERANTIST() 	-  OCTOBER 1945

Vdalt lie4 ere L&LeM
ANTWERPEN. ---- Voor een talrijke

schaar belangstellenden sprak op 3 Okto-
ber ia. S-ano De Ketelacre over zijn her-
inneringen 'uit zijn Esperanto-leertlijd. Het
was eens te meer een avond van buiten-
gewoon Esperanto-genot doordirongen van
een echten E.K.I.-geest.

Deze reeks van voordrachten in het
Esperanto, .die doorgaan in het « Espe-
ranto-Domo » der Lange Leemstraat 127,
zal op 7 November worden voortgezet
door S.ano G. De Boes.

De arbeiders-Esperantistenvereeni.gim'g
« Solidareco » is nu volop bedrijvig. lede-
ren Woensdagavond om 20 u. vergaderen
de leden in hun eigen clublokaal der Plan-
fijn en Moretuslei 97. Een cursus voor
beginnelingen - en een , leergang voor ge-
vorderden liggen in het vooruitzicht.

Een cursus voor beginnelingen wordt  in
het stedelijk Athenaeum gegeven voor de
Arbeiders - H oo gesc h e ol .

Het stadsbestuur besloot een officieele
avondleergang voor Esperanto in te rich
ten die zal aanvangen zoo haast het aantal
inschrijvingen 30 leerlingen bedraagt. De
inschrijvingen zijn geopend en kunnen
worden gezonden aan E.K.i., p.a. Lange
Leemstraat 127.

BRUSSEL. - (_)p de eerste vergadering
van de Vlaamsche Esp.erantiste-nvereeni-
gi ng « Ma Estas La Estonteco » werd be-
sloten een cursus in te richten in de loka-
len. van cie « Brusscilsche Zwernvereeni-
ginig », Em. Jacgmainlaan 124. In het blad
van deze machtige ver.eeniging die nage-
noeg 1000 leden telt, zal! de noodige rucht-
baarheid aan den voorgenomen cursus
worden gegeven. Belangstellenden kunnen
zich nu reeds wenden tot E. Cortvriendt,
P. van Huimbeekstraat 3.

Op initiatief van « Hertog Jan », Ou'd
Studenten- en Studentenbond van het
Athenaeu'm te Koeke!berg, sprak op Zater-
dag 22 September jl. leeraar Ed. Symoens
over Esperanto in « De Vlaamsc;he Club »,
Em. Jac.gmai.nlaan 121.

Een'algemeene vergadering voor al de
Esperantisten wordt door Esperanto-
Komitato Intergrupa :georganiseerd , op
Zondag 4 November e. k. om 10 u. in den
voormiddag. Lokaal : « Deux Bécasses »,
Boterstraat (nabij Groote Mark -t).

Door de zorgen van het « Esperanto -

Komitato Intergrupa » van Brussel is op
Dinsdag 9 Oktober j1. een cursus begon-
nen volgens rechtstreeksche methode in
« Casa d'Italia », Livornostraat 38.

TEELT. - Onze plaatselijke afdeeli:ng
is weer actief en spant zich in om een
cursus in te richten. Welke aftiteling van
FI:. L. E. bezorgt ons eens E.-onderwijzer?
Zich- wenden tot R. Plettinck, Station-
straat 188.

NOVA T. J. 0.-CEFPERANTO.
Nova ĉefperanto oor « Tutmonda Junu-

lar-Organizo » por nia lando estas sami-
deano Carlos Braet, Esscheboomstraat 1,
Brugge. Al S.ano Braet oni sin turnu por
ĉiuj informoj rilate T.J.O-laboron (indivi-
dua aŭ grupa a'Iiĝo, Lokaj kaj regionaj
kunvenoj, starigo de junular-grupoj, loka
T.J.U.-peranteco, 'k.t.p.). Baldaŭ reaperos
« La Juna Vivo » kaj « De Esperantist ».

La flandra esperantista junularo, sin pre-
tigu por pa.rtopreni al la venonta inter-
nacia Junularkunveno en Anglujo!

BRAZILANOJ NIN SALUTAS !
De S.ano Roberto das Neves, prezi-

danto de Ia Esperanto-klubo de « Kristana
Asocio de Junuloj en Rio de Janeiro » ni
ricevis agrablan s'alutleteron :

Rio de Janeiro, la 24-an de Julio '45.

Estiniataj Sam•ideanoi,

Ni tre ĝojas pro viaj novajoj kiuj sci-
igas nin, ke vi sukcese travivis la terurajn
kvin jarojn konservinte vian fidon en le
alta idealo kiun Esperanto prezentas. Je
nomo de ĉiuj brazilaj Esperantistoj ni
volas saluti kaj gratuli vin.

Por konstrui la funtfanienton de frateca
vivo ni petas ke vi bonvolu trovi  fliandran
korespondanton aŭ korespondantinon por
ĉiu el ni.

Ni deziras al vi pacon kaj feliĉon !
Noto : Krom la prezidanto, subskribis

tiun leteron 132 -Esperantistoj. La detalan
liston ni hav.igos al ĉiu k.orespondema
abonanto de « Fkandra Esperantisto » kiu
ĝin petas (petantoj bonvolu atdoni porle-
teran: poŝtmarkon).

NIAJ ESPERANTO-ENIGMOJ
kun premioj

ATENTU : Legu en la unua aŭ dua
numero la rimarkojn por la partoprenantoj
kaj la informojn pri la premiosistemo.

SOLVO DE LA 5-a ENIGMO :
HORIZONTALE : I. Saltego trans Jar-

miloj; 11. brak; 12. pose; 13. ĉio; 16. lens;
17. unik; 18. avid; 21. urh; 22. iune; 23.
tirno; 24. limo; 25. klor; 26. opain; 27. if;
28. kat; 30. vato; 31. vere; 32. doto; 34.
abi; 35. anit 36. oron; 37. akir; 38. ran;

Mankas klapo en lia kapo.
VERTIKAI.F : 1. Socialisni; 2. oblikva;

3. treulan; 4. rannoti; 5. akserotip; 6. spu-
tovo; 7. juniper; 8. animaro; 9. rekomendi;
10. jodoforrno; 13. ĉu; 14. ir; 15. ohstina;
18. al; 19. vi; 20. imiti; 28. karn; 29.
ahak ; 32. da; 33. ok.

6 -a ENIGMO : EL DU FARU UNU.
Intermiksante la literojn de ĉiu duo 'da

vortoj, vi povas formi novan vorton oficia-
lan. La unuaj literoj de la trovitaj vortoj
estigas, kiam laŭorde legataj, proverhon
el la Proverbaro de Zamenhof. Jen la vort-
paroj :

1. •lukto ± parto; 2. rato -1- legi; 3. juro
{- venti; 4. beni + kora; 5. relo --?-- dano;

6. noti - glaso; 7. sate + kulpi; 8. vidi +
lano; 9. segi ± kono; 10. puto ± rano;
11. doni -L male; 12. legomo -- soni; 13.
neta + preso; 14. peni -3-- morto; 15
korso -1- penti; 16. spiti + moto.

Solvoj atingu -la redakcion antaŭ la 10-a
de novembro.

LOSSE NUMMERS VAN F. E.

zijn te koop :
te Antwerpen : « Esperanto -Domo »,

Lange Leemstraat 127.

te Brussel : « Esperantista Librejo »,
hoek L'odenbroek- en Regentiestraat.

te Brugge : Boekhandel « Unicum »,
Vlamingstraat 7.

te Turnhout: Boekhandel « De Pelikaan »,
Otterstraat 68.

ANONCETOJ
Ieder woord of afkorting : fr. 0.75

Minimum : fr. 15.-
K[U SAMIDEA'NO konsentas cedi sek-

vantajn numerojn de « Flandra Esperan-
tisto » al mi necesaj por kompletigi mian
kolekton detruitan duin la milito : jar-
kolektoj•n 9 kaj 10; n-ojn 1, 6 kaj 11 de la
ll-a .árkolekto (lt}30), G•. Debrouwere,
Saverijstraat 3, Kortrijk.

Mi DEZIRAS fflandran korespondant-
(in)on. Mi estas 17-jara kaj mi interesiĝas
pri ŝako kaj politiko. S.ro D. S. Kenrick,
92 Glebe Rd., Canibridge, Anglujo.

VIA CELO. Kial vi !lernis Esperanton?
Por kontakti kun la eksterlando ! Kon-
takton vi ekhavos per « Kontakto ». Fine
de novembro reaperos ĉi tiu malgranda
gazeto kun multaj adresoj, sciiigoj, nova -

joj, k.t.p. Abonu ĝin tuj, ĉar la aŭtoritatoj
rajtigas la reaperon nur al periodajoj kun
sufiĉa nombro de abonantoj. Jara abon.-
prezo : 1,20 Gld. Korespondanonco en la
unua no kostas nur 0,25 Gld. Adreso : Li-
teraturo Mondo k. Nederlanda Esperanto-
Centro, Diergaardesingel 96, Rotterdam-C.

DEZIRAS KORESPONDI : S.ro Hottin-
ga, Primulastraat 8, Amersfoort. Neder-
lando. Certe. respondas!

ANGLA JUNULO 17-jara, dez. kor. per
poŝtk. 'kun ĉitiiandaj ges.anoj. Derek

A. Poultncy, « Sherwood House », Sher-
wood Road, Bognur Regis , Sussex, An-
glujo. Certe respondas !

TRl"1'RACLINOJ, 18-jaraj ,malsanulinoj
en sanatoria « Aks . », Hoog-Blark:urn.
Bussum, Nederlando, deziras korespondi
kun komencantoj.

l)'EZikAS NOVAjOJN pri ianni Plass,
Joseph Tenebaurn en Amsterdam, W. Lau-
Inen en Roermond kaj Fried. W. Loewe
en Harbg. Germanujo. Skribu
al S.ro René Guignot, rue ?btonnet, Oyon-
nax, Ain. (Francujo), kiu ankaŭ deziras
gekorespondantojn por si kaj siaj gekur-
sanoj.

•
KENT U « PACO KAJ JUSTECO », het

maandschrift van de .Brugsche Esperantis-
tenverceniging aangesloten 'bij F.E.I. ? -
Verschijnt gepolycopieerd onder gedru:k-
ten omslag en bevat interessante bijdra-
gen die ook U aasbelangen. 'Proefnummers
verkrijgbaar bij Drs. F. Roose, J. en M.
Sabbestraat 12, Brugge.

A

« KRIMINALA ROMANO »

ĈAPITRO 5 -a.

« Jean Dubois! » Per tiu eikrio Doktoro
Gulopez vortigis la pensojn de ambaŭ.
« Ne iĝos komplika afero, sinjoro Kant »,
la vortoj estis aldonitaj kun preskaŭ be-
daŭra tono.

Sed, ege mirigante 1 ii, la inspektoro
daŭre fiksrigardis la manon de Maxton.

« Ne tro rapide, ne tro rapide! En ĉiu
kazo, gi estas spuro. » Kant fajfis tre mal-
laŭte, preskaŭ neaŭdeble inter la dentoj,
ade la sanajn mallongajn tonojn. Li evi-
dente serĉis melodion, kiu ne volis reveni
en lian memoron.

Fine Ii singarde formetis la butonon,
inter du paperfolietoj, en sian leterujon.

Sekve, sen transiro :
« (: U vi trovis la kuglingon? »
« Jes, vi pravis; ĝi ruli ĝis kontraŭ la

tapiŝon. Jen ni estas, sur la skribotablo. »
Kant prenis ĝin inter polekso kaj mon-

trofingro.
« Kiel mi pensis. Granda kalibro, 9-nii-

limetra, se mi ne eraras. La murdanto
nepre ne volis uzi ludilon. »

« La armilo ŝajnas netrovebla. Probable
kunprenita.

« Jes, probable, se Maxton ne kuŝas sur
ĝi. Ni foje vidu. Mi levos la kadavron, vi
foje rigardu sub ĝin. »

La malloga tasko restis senfrukta.
« Nia amiko Dubois eble povos pli in-

formi nin pri tio, » Kant rikane diris.
« Cu vi arestos lin? »
« H'm! Li ĉiukaze devos doni diable

bonan eksplikon pri la butono. »
« Cio indikas ke la afero simple evoluos.

Cu vi ne opinias? » sondis Doktoro Gu-
lopez.

« Tion mi ne jam scias. Plurfoje mi
spertis ke tiuj ŝajne simplaj ŝercoj tre ofte
teruro komplikiĝas. Tial mi volus apeli
vian hel-petnon por eventuale asisti min'. »

« Mian? »
« Jes. Al kiu mi povus pli bone turni

min? »
« Nu, bone. Mi estas tute al via dispono:

Sed kion mi povas fari? »
« Multon. Surtere tiaj aferoj estas multe

pli facile solveblaj, sed surŝipe, en plena
maro... Mi ne povas min apogi, nek apeli
al potenca, vaste disbranĉita polica kaj
juĝa aparato. Tie mi éstas tutsola. »

« Se Dubois ne neus, jes... sed tio ja
ne okazos... mi devas kolekti pruvojn. Tiu
butono? tiu butono?... Nu, jes, ni atendu...
Tamen, se tio fiaskos, tiam sekvos larĝa*
enketo, pridemandoj, kaj... ne, Doktoro,
tion mi certe ne finos, kaj mi devas preti
antaŭ la albordiĝo. Sincere, afero de pres-
tigo. La nura funda esploro de tiu ĉi tam-

Verkis : ueck Dorval.
El Ia flandra : D.ro T. Ken

bro okupus dom ne malpli ol kelkaj horoj
paron da lertaj fakuloj. »

« Vi povas kalkuli sur mi, » promesis
D.ro Gulopez. « 'Tamen, mi timas ke mi
ne havas sufiĉe da kompreno pri tiaj afe-
roj. Tro da amhicio, da rutino nihil.» (11)

Kant protestis. Li ankorafi devis rebo-
nigi ion kaj tuj Ii profitis non okazon.

« Decidite. C u vi volas repeti la kapi-
tanon tien? La trovita butono eble akcelos
la aferon. "Tamen, antaŭ ol trakti Dubois,
mi devas akiri de la kapitano Joost skri
ban prokuron : sen gi Dubois eble pelus
mi for tra 'la pordon. »

« Bone. Sincere parolante, mi kontentas
forlasi iorii da tempo tiun sangan atmos-
i'eron. »

« R.apidu. Dubois certe ne eskapos, sed
preferas tiel rapide kiel eble eldemandi

lin. intertempe mi ankoraŭ traserĉos tie.
Momenton. Demandu samtempe al la ka-
pitano ĉu li ne povas havigi pistolon al
vi. »

« Kion mi plenumos per ĝi? »
« Pafi, kompreneble, » Kant diris tur-

nante sin.
Doktoro Gulopez urĝiĝis for.
Kant unue ekzamenis la pordon. La

ŝlosilo sidis de interne en la seruro. Sur la
kl.inker neniu spuro, sed ĝuste sub gi estis
paro da hrunruĝaj makuletoj.

La inspektoro bruligis sian pipon kaj
rondpromenis en la ĉambro. Carme me-
blita, ĝi mezuris proksimume kvar metrojn
je ses : kombinita labor- kaj sidĉanibro.
Starante la dorson al la pordo, oni dek-
stre vidis du aliajn pordojn. La unua estis
ŝlosita, la ŝlosilo.n interne, ikaj krome ri-
glita. La dua kondukis en la grandan
dormoĉambron de Maxton. Li rapide ekza-
menis tiun ejon. Cio tie estis en perfekta
ordo. Ankaŭ en la flanka banĉambreto io
nekutima ne estis spurebla.

Tiam li revenis en la grandan ĉambron.
La sango jam iĝis pli malhela maso. Sekve
la lukoj altiris lian atenton. Estis tri, ĉiuj
fermitaj, sed ĉe plua esploro, unu, la
lasta dekstre, ŝajnis ne riglita. Sub ĝi, en
la angulo, ebona linilo kuŝis sur la planko.
La spuristo lasis ĝin, sed longe fiksri-
gardis ĝin.

Tiam venis .la vico al 4a skribotablo,
belega, moderna meblo el polurita pali-
sandro. Ne tuŝante la ansojn, Kant mal-
fermis la tirkestojn. Neniu ŝajnis fermita.
En la dekstra supra tirkesto kuŝis pistolo.

Li rapide ekzamenis la armilon. Estis
luksa 7.65-brovningo (12) kun eizitaj
ornamoj, ebura tendo kaj komplete ŝar-
ĝita. La savklapeto estis .aperta, tiel ke lia
armilo pafpretis. La tubo sajnis pura kaj

iom oleece glimis. Malgraŭe Kant iet metis
ĝin sub la nazon. Movo nure aŭtomata.
Profesia ketirno. Kun grunto « Mi ja opi-
niis tion », li remetis la hrovningon tien
kie li prenis tiun.

Li supraje trarigardis la diversajn pape-
rojn kiuj sufiĉe malorde .kuŝis sur la
skribotablo. Inter ili, li rimarkis, kiel per-
ditan, skribpretan fontoplumon, kun la
protektilo sur ĝia malantaŭo. La komenc-
literoj 0. M. estis ormarkitaj sur gi. Kant
meroris la antaŭnomon de Maxton : Otto.

Aperta aktaro komplete reokupis lin. Li
ankoraŭ plene dronis en gi, kiam Doktoro
Gulopez malfermis la pordon kaj enlasis
la kapitanon Joost.

« Kiel mi sciiĝis, la afero bone statas,
sinjoro Kant. » La kapitano aspektis pres-
kaŭ gaja.

« Tio estas, jam iom da lumo farmis,
kapitano. »

« Tiom pli bone; jen la petita doku-
mento. Cu ĝi estas en ordo, inspektoro? »

Kant iel tralegis la paperon.
« Jes, dankon. Nun ni povas antaŭen. »
« A propos, sinjoro inspektoro, mi igis

nian markoniston (13) signali la infor-
mon pri la morto. de Maxton. Cu kontraŭ-
staro? »

« Tute ne. »
« Nun la tuta Eŭropo denove havas

hahiltemon » rimarkigis Doktoro Gullopez.
« Feliĉe, almenaŭ ĉifoje la jurnalistoj ne

povas sieĝi min, » Kant rikanis.
l.i rigardis sian horloĝon.
« Kvin post la unua. Ni ja ĝenu la ami-

kon Dubois. Cu vi akompanas?... Atentu,
tie ne tuŝu la pordon!... Kia estas la
vetero, kapitano? »

La iom pufaj okuloj de Hans Joost sur-
prize rigardis. Kiel detektivo povas, ja en
tiaj cirkonstancoj, interesiĝi pri Ia vetero!
Li tamen respondis :

« Ne tro bona. Jam duin horo plu vetas
kaj la vento ŝvelas. El tio ja ĉio povas
rezulti. »

Kant fermis Ia mortoĉamhron. La ka-
juto estis distanca nur d'u sekciojn.

La inspektoro signis al siaj du kunuloj
nionienton atendi kaj urĝiĝis for. Lia
foresto ne datiris longe. Kiam Ii revenis
oni ĝuste povis rimarki kiel li metis armi-
lon en poŝon.

Nur frapeto sur la pordon kaj la inspek-
toro jani enpaŝis. La du aliaj sekvis.

« Kion signifas?... » Dubois staris
flanke de sia lito; videhle li ĝuste volis
enlitigi. Rekonante siajn vizitantojn, li ne
trovis konvenajn vortojn por plu diri.

« Pardonu, sinjoro Dubois, tiun neaten-
ditan invadon, sed ni volas foje paroli kun
vi. »

Kant okulfrape tenis la dekstran manon
en poŝo, .dum la kapitano apogis sian
larĝan dorson kontraŭ la pordon.

« Je tiu horo? » Dubois .dolore glutis.
« Cu estas farso, sinjoroj? »
« Tute ne. Male. »

Stranga grimaco kuntiris la vizaĝon de
Dubois. La artisto nun aspektis tute alia
ol kiam Kant kaj Gulopez vidis lin oku-
pata pri la dukino. Li staris apud la lito,
en kanielharaj pantofloj. Li ankoraŭ :man -

tenis la jakon de si a' vespervesto. Lia
kolumo estis malliga.

Entute li impresis kie'I malfrua diboĉulo,
kiu fine ekripozas. Ordon 1i ŝajnis maiŝati.
Liaj. lakitaj ŝuoj staris, trafe maltrafe
jetitaj, antaŭ la lito, sur kiu senorde kuŝis
diversaj vestajoj.

Per voĉo perfidante lian malkvieton, li
demandis :

« Sed kio do okazis? » Liaj rigardoj
vagis de unu al la alia. La danda supereco,
kiu tiel karakterizis lin, tute glitis for de li.

Malmole kaj malrapide la respondo de
Kant falis :

« Sinjoro Maxton mortis. »
« Sinjoro Maxton?... » Dubois ,raŭkc

balbutis. « 111urdita?... »
« Kial vi diras « rnurdita » ? Kiel vi

tiel certe scias tion? »
I)ubois paligis. Li konsterne fiksrigardis

la tri virojn. Liaj lipoj tremctis. Tiam
subite, li perdis ĉiun sinregadon :

« Mi ne faris tion! Mi scias nenion,
nenion... ĉu vi aŭdas. » Li kriis kiel fre-
nezulo. Lia voĉo rompigis.

Neŝanceieble, per glacia voĉo, la ins-
pektoro plu idernandis :

« Sinjoro Dubois, ĉu vi povas diri al mi,
kie vi estis ĉi-nokte, inter dekkvin antaŭ
la dudekkvara kaj noktornezo? »

• Jes! Ci tie, en mia kajuto. »
« Cu vi povas plu diri al mi, pro kio la

mortinto premtenis butonon en mano?
Bluan butonon, ŝiritan -de jako. De ruĝa
jako tia, sinjoro Dubois, kian vi portas? »

La vortoj hate falis sur la kapon de la
viro, pelita en seneliron.

« Mia butono? » Lia mieno estis dolora
por vidi. Nervoze, li repii e metis manon
sur la liton.

Sed intertempe Kant jam estis apud li.
Per rapide movo li tiris kelkajn vestaĵojn
flanken kaj jen, sur la hajblan:ka kovrilo
kuŝis, minaca, sanga akuzo, la fajroruĝa
jako.

Kaj kiel nerefutehlan pruvon oni povis
klare vidi ke, kie iam staris la mezbutono,
nun montrigis neregula truo, kiel se la
butono estis perforte eltirita.

(11) Latina vorto : nenio(m).
(12) laŭ la fabrikante, Browning: auto-

mata pistolo kun ŝarĝujo en la kolho.
(13) Laŭ Marconi (1874-1937), itala

fizikisto, inventinto de la sendrata tele-
grafio : telegrafiisto per sendrata tele-
grafie.

(Daŭrigota).

Vcrantw. uitgever F.E.I. - Bestuurder :
E. Cortvriendt, P. van Humbeekstraat 3,
Brussel. - Drukkerij A. Hessens, Komedian-
tenstraat 12, Brussel.

JAHTO VETURAS EL...


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

